
REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
TARADELL

1.- FINALITAT i JUSTIFICACIÓ.
El Consell Escolar Municipal es constitueix amb les finalitats i objectius previstos per la
Llei de Catalunya 25/1985, de 10 de desembre, com a òrgan consultiu i, alhora, de
participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament, exclòs l'universitari,
en aquesta localitat.

2.- NORMATIVA APLICABLE.
El Consell Escolar Municipal es regirà pel present Reglament i, també, pel de règim intern
que es confeccionarà d'acord amb la base 2, capítol 2, de les annexes al Decret
404/1987, de 22 de desembre.
Les normes sobre òrgans col·legiats contingudes en la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, de 26 de novembre,
s'aplicaran pel que fa al funcionament del Consell.

3.- COMPOSICIÓ.
El Consell serà presidit per l'Alcalde o regidor en qui delegui. Composaran el Consell un
total de 29 membres, de conformitat al previst en el Decret 404/87, regulador de les bases
generals d'organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals, i atès que
aquest municipi compta actualment amb 7 centres educatius de nivell no universitari. El
detall de la composició serà el següent:

- President, Alcalde o regidor delegat.

- Per l’Ajuntament: 4 regidors designats en sessió plenària
- Pel sector pares: 1 CEIP Les Pinediques

1 CEIP El Gurri

1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès
1 IES Taradell

1 Escola Bressol La Xarranca
1 Escola de Música

- Pel sector mestres: 1 CEIP Les Pinediques

1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès
1 IES Taradell

1 Escola Bressol La Xarranca
1 Escola de Música
1 L'Arpa

- Personal no docent:1 CEIP Les Pinediques
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès

1 IES Taradell
- Directors: 1 CEIP Les Pinediques

1 CEIP El Gurri

1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès



1 IES Taradell

1 Escola Bressol La Xarranca
1 Escola de Música

1 L'Arpa
- Pel sector alumnes:1 IES Taradell

1 Escola de Música

1 L'Arpa
- Secretari: Un funcionari de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.
També formaran part del Consell, amb veu però sense vot, l’educador de carrer i el
responsable de la Biblioteca.
Podran ser convidats a les reunions del Consell per expressar la seva opinió però sense
vot, les persones que per la tasca que desenvolupen tinguin relació directa amb
l'ensenyamentmunicipal.

4.- ELECCIÓ I CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.
Els vocals representants dels anteriors sectors, excepte pel que fa als de l'Ajuntament,
seran escollits pels membres de cada un dels propis sectors que formin part del Consell o
Consells Escolars, d'entre ells mateixos. Si hi hagués associacions representatives
d'algun dels sectors en particular i demanés intervenció en l'elecció, es procedirà
conforme disposa l'apartat 8, capítol 1 de l'annex del Decret 404/1987.
Practicada l'elecció, El president disposarà la convocatòria per l'acte de constitució del
Consell Escolar Municipal.

5.- DURADA DEL CÀRREC DE VOCAL.
Serà de dos cursos escolars i es renovaran per meitat de cada un dels sectors en
finalitzar el curs escolar. En el supòsit d'haver només un sol membre per a un sector
determinat, la durada del seu càrrec de vocal serà de dos anys. Si algun dels membres
del Consell deixés de formar part del sector que l'hagués elegit, cessarà automàticament
en el seu càrrec; i la vacant serà coberta segons el procediment que disposi a aquests
efectes el Reglament de règim interior.
En el supòsit dels representants de l'Ajuntament, el Ple Municipal designarà el nou
representant o representants.

6.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR.
Un cop constituït, el Consell Escolar Municipal designarà una comissió per preparar i
redactar un Reglament de règim interior que reguli, entre altres que es considerin
convenients, els següents extrems:
a) Periodicitat de les reunions ordinàries del Consell; les quals, al menys, hauran de ser
una cada trimestre i a l'inici i a l'acabament del curs escolar.
b) Règim per a la convocatòria de sessions amb caràcter extraordinari.
c) Règim per a l'adopció dels acords:
d) Desenvolupament del funcionament intern del Consell, una possible comissió
permanent o comissions de treball per a comeses específiques.
e) Supòsits d'assistència a les reunions del Consell, amb veu i sense vot, d'altres
persones determinades per col·laborar en temes especials.
f) Sistema de publicació dels seus acords, estudis o informes.



7.- MEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITATS.
De conformitat amb allò que disposa l'art. 17.2 de la Llei 25/1985; i la base 2.5, capítol 2,
de les annexes al Decret 404/1987, el Consell haurà d'elaborar al final de cada curs
escolar una memòria d'actuació. Exemplars d'aquesta seran tramesos al Departament
d'Educació i a l'Ajuntament. Les previsions per a la confecció d'aquesta memòria anual
hauran d'incloure's en el Reglament de règim intern.

8.- COMPETÈNCIES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
El Consell té caràcter i funció consultiva i, d'acord amb l'art. 17 de la Llei, haurà de ser
consultat per l'administració educativa i igualment per l'Ajuntament, per via d'informe o de
proposta sobre les qüestions següents:
a) Els possibles convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d'Educació i
les institucions i els organismes educatius que afectin l'ensenyament en el terme
municipal.
b) Les actuacions i les disposicions municipals que afectin serveis educatius
complementaris i extra-escolars, amb incidència en el funcionament dels centres docents.
c) Totes les actuacions que puguin afavorir l'ocupació real de les places escolars, la
millora del rendiment educatiu i l'obligatorietat de l'ensenyament.
d) L'emplaçament de centres docents en el terme municipal, així com la conservació i
manteniment dels centres públics d'ensenyament.
e) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afectin el manteniment,
reforma, millora i vigilància dels centres docents.
f) Els foments de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, especialment
pel que fa a l'adaptació de la programació al medi.
g) L'exercici de les competències educatives que la regulació atorga als ajuntaments.
A més, i a part de la naturalesa pròpiament consultiva, els Consells poden també formular
propostes i suggeriments sobre les matèries educatives en general i per tot allò que afecti
als edificis i instal·lacions docents.

DILIGÈNCIA.- La poso jo el Secretari-Interventor per fer constar que aquest reglament va
ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Taradell de data 5-10-2006, publicant-
se Edicte d’informació pública en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA núm.
256, pàgines 95 i 96, de data 26-10-2006, i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4751, pàgina 45482, de data 31-10-2006, esdevingut aprovat
definitivament de forma automàtica en data 9-12-2006, i va entrar en vigor a l’endemà de
la seva publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, que va
ser en el núm. 303, annex I, pàgines 110 a 112 de data 20-12-2006.


